Nume instituție
Rol în proiect
Titlu proiect
Tip Proiect

Număr proiect
Perioada de implementare
Buget
Parteneri europeni/ locali –
membri în consorțiu/ Furnizori
de formare

Scopul proiectului

Obiectiv principal

Fișa proiect
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ
Coordonator
Incluziune prin toleranță, joc și artă!
Proiect de incluziune a copiilor romi în școală din Programul
de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în
România finanțat prin Granturile SEE - Mecanismul Financiar
2014-2021
2019-EY-PICR-R2-0001
ianuarie 2021- iulie 2022
81.044,00 EUR
Școala Gimnazială Ion Creangă, oraș Târgu-Neamț
Școala Gimnazială Pr. Gheorghe Săndulescu, comuna
Dragomirești
Școala Gimnazială nr. 2 - structură a Liceului Teologic Sfîntul
Francisc de Assisi, municipiul Roman
Școala Gimnazială Izvoare- structură a Școlii Gimnaziale
Bahna, sat Izvoare, comuna Bahna
Școala Primară Muncelu de Jos, structură a Școlii Profesionale,
comuna Valea Ursului
Proiectul Incluziune prin toleranță, joc si artă! își propune
dezvoltatea conceptului de incluziune școlară prin stimularea
participării la educaţie a copiilor romi, cu sprijinul părinților și
al profesorilor.
Proiectul are ca obiective:
O1. Dezvoltarea competențelor
în domeniul educației
incluzive ale celor 63 profesori care lucrează cu copii romi
O2. Imbunătățirea atitudinii celor 105 părinți romi si neromi
privind antidiscriminarea prin informare/formare/consiliere
O3. Dezvoltarea competenței cheie de sensibilizare și
exprimare culturală prin prezentarea creativă a ideilor,
experiențelor și emoțiilor într-o varietate de domenii, precum
muzica, literatura, sportul, artele vizuale și ale spectacolului ale
celor 280 elevi romi si neromi
O4 Dezvoltarea a 3 curricule opționale referitoare la mediul
multicultural și incluziune și a 3 materiale inovatoare
Aceste obiective vor fi realizate prin următoarele activități:
1. Activități de formare pentru profesorii care lucrează cu elevi
romi cu tema: Educație incluzivă, Profesorul –agent al
schimbării, precum și ateliere de lucru în vederea conceperii
de produse intelectuale (CDȘ-uri - DIVERSITATEA, SURSĂ
SI RESURSĂ, GRĂDINIȚA PENTRU TOȚI, INCLUZIUNE
PRIN TOLERANȚĂ, JOC ȘI ARTĂ și materiale inovatoare –
caietele de lucru pentru învățământul preșcolar PRIETENI...
ÎN GRĂDINIȚA PENTRU TOȚI! și pentru învățământul
primar - MIC, DAR TOLERANT!, respectiv un ghid de bune
practici
STRATEGIA
DE
MANAGEMENT
AL
DIVERSITĂȚII);
2. Activități de învățare/ conștientizare organizate pentru

Rezultate estimate

Alte informații

părinții romi și neromi împreună - ȘCOALA PĂRINȚILOR;
3. Activități de conștientizare privind incluziunea socială,
organizate pentru elevii romi și neromi împreună - TABĂRA
DE WEEKEND - EDUCATIE PRIN JOC SI ARTA –
organizate în 4 serii, pentru nivelul prescolar, primar,
gimnazial;
Impactul proiectului, corelat cu obiectivele proiectului și
nevoile identificate, constă în schimbarea pozitivă la nivel de:
- beneficiari direcți (participanți): îmbunătățirea competențelor
profesionale și personale ale profesorilor, schimbarea atitudinii
privind incluziunea socială a elevilor/părinților romi și neromi;
- beneficiari indirecți (ceilalți elevi, părinți, profesori):
cresterea motivației de implicare în activități și schimbare de
atitudine, aspect observat prin chestionare aplicate elevilor,
îmbunătățirea frecvenței la scoală (statisitici), a abilităților
sociale și a rezultatelor școlare (statistici);
- organizații: Inspectoratul Școlar Județean Neamț și școlile
partenere: creșterea capacității de a declanșa schimbări în ceea
ce privește incluziunea, evitarea stigmatizării romilor prin
susţinerea interacţiunii şi cooperării dintre romi şi ne-romi,
adaptarea curriculei pentru a reliefa contextele culturale ale
comunităţilor de romi și utilizarea materialelor de învăţare
relevante pentru nevoile elevilor romi;
- Comunitate: mai multa deschidere/ sinergie, activități mai
numeroase și mai eficiente în beneficiul comunităților locale;
îmbunatățirea imaginii școlilor și a ISJ Neamț, ca instituție
reprezentativă pentru învățământul nemțean în comunitate,
îmbunătăţirea imaginii negative pe care o au romii prin
intensificarea interacţiunilor dintre romi şi ne-romi pentru a
obţine un nivel de înţelegere reciprocă.

